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 کارگران سراسر جهان
 !متحد شويد 

  ۵درصفحه 

٢درصفحه   

 

  ٣درصفحه 

 

سيل خروشان اعتراضات مردم و 
 اهميت اعتصابات سراسری 

 
بيش از دو هفته از اعتراضات خيابانی مردم به 

خوزستانی .  ستوه آمده خوزستان می گذرد
. خشک، خوزستانی تشنه و خوزستانی بی آب

اعتراضات مردم خوزستان از شامگاه پنجشنبه 
، از اهواز شروع شد، به ١۴٠٠تير  ٢۴

سوسنگرد و شادگان و حميديه رسيد، و پس از آن 
به سرعت تمام شهرهای خوزستان خشک و 

ما "اعتراضی که با فرياد .  تفتان را فرا گرفت
شروع شد، اما فرياد خشم و نفرت و " تشنه هستيم

انزجار بدور ماندگان از آِب ُشرب و کشاورزی 
در اندک زمانی با فرياد مرگ بر خامنه ای در 

. آميخت و به اعتراضات ضد حکومتی تبديل شد
پاسخ رژيم اما طبق معمول، سرکوب بود و 
شليک گلوله بر سر و سينه و قلب مردمی که 

در پی سرکوب، .  تشنگی خود را فرياد می زنند
تعدادی کشته، ده ها نفر زخمی و صدها نفر ديگر 

کشته شدگانی که همگی جوانند .  بازداشت شده اند
و در ميان زخمی ها و دستگيرشدگان نيز اسامی 

. کودکان و نوجوانان بسياری به چشم می خورد
ها نيز برای بازداشت زخمی ها در  بيمارستان

. محاصره  نيروهای سرکوبگر رژيم قرار دارند
به رغم کشتار و سرکوب و دستگيری های 

نه تنها متوقف .  وسيع، اعتراضات اما متوقف نشد
نشد، بلکه به شهرهای بيرون از استان خوزستان 

تا کنون مردم  شهرهای بيش از .  نيز کشيده شد
استان در حمايت از مردم خوزستان  به  ١۵

مردمی که درد مشترک .  اعتراض برخاسته اند
دارند، مردمی که از بيکاری و بی آبی و فقر به 

در زيرآوار   مردمی خشمگين.  ستوه آمده اند
سياست های ويرانگر جمهوری اسالمی که 
سرکوب و کشتار و بازداشت را به هيچ گرفته و 
با مشت های گره کرده برای سرنگونی جمهوری 
اسالمی همانند سيلی خروشان به خيابان ها 

 . سرازير شده اند
در روزهای سوم  و چهارم اعتراضات، 
خوزستان يکپارچه ُگر گرفت و پس از آن، 
شهرهای ايران يکی پس از ديگری به همدلی و 

مردم .  همبستگی با خوزستان تشنه برخاستند
خوزستان، "شاهين شهر اصفهان، با شعار 

به خيابان ريختند، مردم "  اتحاد، اتحاد  -اصفهان
حامی   -آذربايجان بيدار است"تبريز با شعار 

 -آذربايجان عرب فارس "و "  خوزستان است
، به مبارزه با جمهوری اسالمی "اتحاد اتحاد

معترضان بلوچ، محور ايرانشهر به .  برخاستند
مکس را تصرف کردند، جوانان ُکردکوی در 

استان گلستان، جاده اصلی منطقه را مسدود و راه  
مردم سقز، بجنورد، .   تردد بر خودروها را بستند

اعتصاب ، تجمع و اعتراض خيابانی درکشت و   
رغم آنکه  به.  تپه ادامه دارد صنعت نيشکر هفت

يد از اسدبيگی  بيش از پنج ماه از صدور رأی خلع
گذرد وبه رغم آنکه رأی ابطال واگذاری و  می

فسخ قرارداد بخش خصوصی شرکت و واگذاری 
در  ١۴٠٠ارديبهشت  ١٨آن به دولت در 

فقط  های رسمی دولتی اعالم شد، اما نه روزنامه
گونه تغيير و تحولی در اين شرکت به سود  هيچ

کارگران حاصل نشده، بلکه مديران منصوب و 
سرسپرده اسدبيگی کماکان اداره امور شرکت را در  

روز چهارشنبه ششم مرداد، مجلس اسالمی 
کنترل فضای مجازی به منظور "  قانون"تصويب 

جلوگيری از پخش آزادانه اخبار و انديشه و بيان 
رای مخالف  ٧۴رای موافق در برابر  ١٢١را با 

ممتنع به کميسيونی متشکل از نمايندگان چند  ٩و 
کميسيون با مرکزيت کميسيون فرهنگی تصويب 

مجلس اسالمی با واگذاری تصويب اين .  کرد
ای  هم در جلسه قانون به يک کميسيون آن

خواهد اهداف خود و حکومت را با  غيرعلنی می
بررسی طرح در يک کميسيون و تصويب آن در 

ها مخفی نگاه  پشت درهای بسته،  از چشم توده
اما کيست که نداند جمهوری اسالمی به .  دارد
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 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی
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 تپه به بی اعتنايی طبقه حاکم پاسخ کارگران هفت 

آخرين جلسه اعضای کابينه حسن روحانی با علی 
های  ای در چهارشنبه گذشته با تمام حاشيه خامنه

هايی که  آن انعکاسی بود از اختالفات و شکاف
در بطن بحران سياسی کنونی، طبقه حاکم را 

 . فراگرفته است
ها پيش از توقف مذاکرات احيای برجام،  از هفته

دفعات در هر فرصتی عنوان  حسن روحانی به
کرده بود که توافق بر سر احيای برجام صورت 

مانده اين است که به عراقچی   گرفته و آنچه باقی

"اجازه داده شود آن را امضا کند اگر به . 
عراقچی اختيار بدهند، فردا نه بلکه همين امروز 

پوشيد نبود که چنين ."  دارد ها را برمی تحريم
توانست به عراقچی  ای می ای را تنها خامنه اجازه

بنابراين روحانی به شکلی پوشيده .  بدهد که نداد
نتيجه ماندن مذاکرات و رد توافق را  مسئوليت بی

 . ای قرارداد بر عهده خامنه
ای هم در اين نشست حرف ديگری جز اين  خامنه

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 )اقليّت(سازمان فدائيان 

 ای با روحانی در جلسه وداع روياروئی مستقيم خامنه

 .دنبال تصويب چه قانونی و با چه اهدافی است
قانون اساسی  ٨۵گيری از اصل  مجلسيان با بهره

تواند  جمهوری اسالمی که براساس آن مجلس می
اختيار وضع بعضی از  در موارد ضروری

قوانين را تفويض کرده و قانون برای مدتی که 
کند به صورت آزمايشی اجرا  مجلس تعيين می

شود، به اين کميسيون ويژه اختيار چگونگی 
در جلسه مجلس .  تصويب اين قانون را دادند

ابوالفضل ابوترابی نماينده مجلس اسالمی از 
"آباد و از حاميان طرح گفت نجف در صورتی : 

که طرح صيانت از حقوق مجازی طبق اصل 

 يا " صيانت از کاربران فضای مجازی"
 "صيانت از جمهوری دزدان و فاسدان"

 جوالی ٣١گزارش کوتاهی از آکسيون 
 در ميدان ترافگار در لندن 
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 سيل خروشان اعتراضات مردم و اهميت اعتصابات سراسری 

بوشهر، البرز، تهران، کرج، اليگودرز، چهارمحال  
بختياری، ويس، گناوه و برازجان هرکدام به دليلی  
از جمله در اعتراض به خاموشی های مکرر برق  
به خيابان آمدند و درد مشترک تمامی مردم ايران را  

اعتراضاتی که در همه شهرها پس از  .  فرياد زدند 
حضور در خيابان و اعالم همبستگی با مردم  
خوزستان به سرعت رنگ و بوی سياسی گرفت و  

و بدين سان  .  به تظاهرات ضد حکومتی تبديل شد 
بود که سيل خروشان اعتراضات مردمی در  

در  .  استان کشور به راه افتاد   ١۵ شهرهای بيش از  
بهارستان اصفهان، بنر خامنه ای به آتش کشيده شد،  
شعار مرگ بر خامنه ای در هر اعتراضی بلند شد  

خوزستان،  "و  "  خوزستان، تنها نيست "و فرياد  
، با شعار مرگ بر  "حمايتت می کنيم   –خوزستان  

جمهوری اسالمی در تمامی اعتراضات خيابانی  
 .  طنين انداز شد 

آنچه اکنون در تمامی اين شهرهای بپا خاسته مشهود  
است، سيل خروشان همبستگی و همدردی توده های  
مردم ايران است که از هر سو به سمت خوزستاِن  
تشنه، خوزستاِن تفتان و خوزستاِن سرکوب شده  

کانون نويسندگان ايران، سرکوب مردم  .  جاری است 
خوزستان را محکوم و در همبستگی با آنان اطالعيه  

تشکل های کارگری به حمايت از مردم  .  حمايتی داد 
خبرنگاران مستقل، صدای  .  خوزستان برخاستند 

صدها نفر از  .  زخمی خوزستان را پژواک دادند 
کنشگران سياسی، فعاالن اجتماعی و هنرمندان  
داخل کشور با اعتراضات مردم خوزستان اعالم  

به يکباره، شور و شوقی وافر از  .  همبستگی کردند 
مبارزه و ايستادگی عليه جمهوری اسالمی در  

شور و شوقی  .  سراسر کشور به راه افتاده است 
برآمده از دوران انقالبی حاکم بر جامعه، دورانی که  
به توده های فرو رانده به زير آوار فقر و گرسنگی  
و بی آبی جرأت اعتراض بخشيده تا درد مشترک  

دورانی پر تالطم و انقالبی  .  خود را علنا فرياد کنند 
که سياست سرکوب را بی اثر کرده و مردم  

دورانی که  .  خشمگين را به خيابان ها کشانده است 
توده های مردم ايران ديگر قادر به تحمل وضعيت  
موجود نيستند و برای تغيير آن به صورت علنی و  

 .با مشت های گره کرده در خيابان ها بپا خاسته اند 
آنچه اين روزها جامعه را فرا گفته است، آنچه از  
اعتراضات و خيزش هايی که اکنون شاهدش  
هستيم، اتحادی که اين روزها اليه های مختلف مردم  
را به هم پيوند زده و همبستگی شورانگيزی که با  
مردم خوزستان ايجاد شده است، جملگی برای طبقه  
کارگر و عموم توده های مردم ايران که خواهان  
تغيير بنيادی وضعيت موجودند، بسيار شوق انگيز  

به رغم شور و شوق و تحرک وافری که  .  است 
اعتراضات خيابانی شهرهای مختلف ايران در  
پيشروی مبارزات جاری جامعه به جا گذاشته است،  
به رغم اميدی که اين روزها، سراسر کشور را فرا  
گرفته است، اعتراضات جاری در بطن خود اما با  

موانع و کاستی  .  ضعف ها و کاستی هايی مواجه اند 
هايی که اگر جنبش مبارزاتی توده های مردم ايران  
بر آن فائق نشود، چه بسا مبارزات توده های مردم  

، با خسران های  ۵٧ ايران اين بار نيز همانند سال  
 .جدی مواجه گردد 

پراکندگی، گوناگونی و تنوع شعارهای سياسی که  
بعضی از شعارها دربرگيرنده منافع و مطامع  
سياسی اقليت کوچکی از جامعه است، می تواند  
ناهمواری هايی در مسير مبارزات اکثريت توده  

های مردم ايران که خواهان سرنگونی انقالبی کل  
طبقه حاکم و نظام سياسی پاسدار منافع آن هستند،  

شعار مرگ بر خامنه ای، مرگ بر  .  ايجاد کند 
ديکتاتور و مرگ بر اصل واليت فقيه به دليل خشم  
و نفرت و انزجاری که مردم از خامنه ای به عنوان  
سر افعی جمهوری اسالمی دارند، اگر چه برای  
تهييج و تحريک اوليه هر اعتراضی موثر است، اما  

ساله کارگران و    ۴٢ بايد توجه داشت که مشکل  
. عموم توده های مردم ايران صرفا خامنه ای نيست 

انبوه معضالتی که کارگران و توده های مردم ايران  
با آن مواجه هستند، با رفتن خامنه ای، نفی اصل  
واليت فقيه، رفتن اين  يا آن جناح بورژوازی حاکم  

و تاکيد    ۵٧ تجربه انقالب  .  بر ايران حل نخواهد شد 
بر اينکه فقط شاه بايد برود نه کل نظم طبقاتی  

سال است که حی و حاضر در    ۴٢ موجود، بيش از  
لذا، آنچه اکنون بايد توجه  .  مقابل چشمان ماست 

داشت، سرنگونی کامل نظام جمهوری اسالمی  
از  .  همراه با نظم سرمايه داری حاکم بر ايران است 

اين رو به جای مرگ بر خامنه ای و مرگ بر  
مرگ بر  "ديکتاتور، الزم است همواره بر شعار  

جمهوری اسالمی نابود بايد  "و  "  جمهوری اسالمی 
، تاکيد  "حکومت شورايی ايجاد بايد گردد   -گردد 
اين دو شعار می تواند از جمله شعارهای  .  شود 

سياسی مشترک و وحدت آفرين برای عموم توده  
های مردم ايران در هر اعتراض و تجمع خيابانی  

 .  باشد 
، کارگران مبارز هفت تپه با تبيين شعار  ٩٧ در آبان  

، فصل نوينی از  "اداره شورايی   -نان، کار، آزادی "
از آن زمان سه سال  .  مبارزات کارگری را رقم زدند 

در شرايط کنونی، جنبش مبارزاتی و  .  گذشته است 
خيابانی توده های مردم ايران چندين گام از آن سال  
ها جلوتر است، هم اينک بحران سياسی سراسر  

بحران سياسی، راه حل  .  کشور را فرا گرفته است 
در وضعيتی که اکنون  .  سياسی را طلب می کند 
اداره    -نان، کار، آزادی "هستيم، سر دادن شعار  

کار، نان،  "  تر،    و به تعبيری صحيح "  شورايی 
، می تواند و می بايست  "حکومت شورايی   -آزادی 

به عنوان يک شعار ايجابی و بديل جمهوری  
. اسالمی در هر اعتراض خيابانی طنين انداز گردد 

شعار کار، نان، آزادی در بر گيرنده اصلی ترين  
خواست کارگران و عموم توده های مردم ايران  

اين شعار می تواند شعار مردم خوزستان باشد  .  است 
. که در بی آبی و تشنگی و بی کاری له له می زنند 

می تواند شعار مردم سيستان و بلوچستان باشد، که  
اين شعار  .  در حسرت کار، نان، آزادی می سوزند 

می تواند برای عموم توده های مردم ايران باشد که  
مهمتر  .  در فقر و فالکت و بيکاری بسر می برند 

" حکومت شورايی   -کار، نان، آزادی "  اينکه، شعار  
می تواند راه نفوذ تمامی گرايشات رنگارنگ  
بورژوازی را که جملگی بر حفظ نظم استثمارگرانه  

 . حاکم بر ايران تاکيد دارند، مسدود کند 
عدم همراهی و همبستگی عملی طبقه کارگر با  
مبازات خيابانی توده های مردم ايران در اين برهه  
معين زمانی، موضوع مهم ديگری است که اگر  
طبقه کارگر به سرعت بر اين معضل فائق نشود  
بدون شک خسران های جبران ناپذيری بر روند  
مبارزات علنی و خيابانی توده های مردم ايران وارد  

و قيام    ٩۶ تجربه خيزش انقالبی دی ماه  .  خواهد شد 
به خوبی نشان داده است که بدون حضور    ٩٨ آبان  

فعال و موثر طبقه کارگر در همراهی با اعتراضات  

مردمی، دست رژيم برای سرکوب اعتراضات  
پوشيده نيست، همراهی و  .  خيابانی بازتر است 

همبستگی طبقه کارگر با جنبش اعتراضی مردم  
ايران، صرفا با صدور اطالعيه ها و يا اعالم  

که بسيار  (همبستگی اين يا آن نهاد و تشکل کارگری  
آنچه در  .  متحقق نخواهد شد )  هم خوب و مفيد است 

اين برهه زمانی، گسترش و ادامه کاری مبارزات  
خيابانی مردم را تضمين می کند، همانا ورود پر  
قدرت طبقه کارگر به ميدان مبارزه و اقدام به  

طبقه کارگر،  .  اعتصابات سراسری کارگری است 
پيشروان و رهبران عملی مبارزات کارگری و  
تمامی احزاب و سازمان های چپ و کمونيست که  
مدافع طبقه کارگر هستند، همواره و  با صراحت  
تمام اعالم کرده اند که بدون رهبری و هژمونی  
طبقه کارگر، انقالب کنونی مردم ايران حتا اگر به  
سرنگونی جمهوری اسالمی هم منجر شود، چه بسا  

، به نفع طبقه کارگر و توده های  ۵٧ همانند انقالب  
هژمونی طبقه کارگر  .  کار و زحمت منتهی نشود 

برای هدايت مبارزات توده های مردم ايران در  
سرنگونی جمهوری اسالمی و استقرار حکومت  
شورايی کارگران و زحمتکشان، اولين شرط  
پيروزی انقالب اجتماعی به نفع عموم توده های  

روشن است که هژمونی طبقه  .  مردم ايران است 
کارگر و پذيرش عملی و معنوی اين هژمونی از  
طرف توده ها و بخش های مختلف جامعه نه در  
حرف و نه صرفا با صدور اطالعيه های  
همبستگی، بلکه با ورود پر قدرت طبقه کارگر به  
ميدان مبارزه و اقدام به اعتصابات سراسری به  

 .دست می آيد 
تير، پيش از آنکه مردم خوزستان تشنگی    ٢۴ قبل از  

خود را فرياد زنند، کارگران پروژه ای نفت و  
پتروشيمی، و کارگران نيشکر هفت تپه در اعتصاب  

اکنون بيش از دو هفته از اعتراضات توده ای  .  بودند 
. استان کشور می گذرد   ١۵ در خوزستان و بيش از  

در اين مدت، کارگران هيچ کارخانه و معدن و  
رشته های توليدی در يک اقدام عملی حتا با تعطيل  
کردن دو ساعت کار روزانه به حمايت از مبارزات  

پيش از آنکه دير  .خيابانی مردم ايران بر نخاسته اند 
دست    شود و اعتراضات گسترش يابنده توده ای به 

جالدان حاکم سرکوب و قلع و قمع وبه شکست  
کشانده شود، طبقه کارگر بايد اعتصابات سراسری  
خودرا سازمان داده و فعاالنه وارد عرصه مبارزه  

 .سياسی شود 
رخ داد، اعتصابی شکوهمند اما    ۵٧ آنچه در انقالب  

اعتصابی که اگر چه کمر رژيم  .  ديرهنگام بود 
سلطنتی را شکست، اگرچه حکومت پادشاهی را  
ساقط کرد، اما به دليل دير هنگام بودن اعتصابات  
سراسری کارگران نفت نتايج مطلوب را درپی  

خاطر فقدان تشکل و قدرت    طبقه کارگر به .  نداشت 
رهبری کننده، نتوانست در جايگاه يک طبقه مستقل  

انقالب به يغمارفت و بسياری  .  و متشکل ظاهرشود 
از دستاوردهای مبارزاتی کارگران به سرعت  

  ۵٧ اگر قرار است به سرنوشت  .  بازپس گرفته شد 
دچار نشويم، اگر قرار است اينبار طبقه کارگر و  
عموم توده های مردم ايران صاحبان واقعی انقالب  

سال رنج و سرکوب و فقر و    ۴٢ باشند و از تحمل  
فالکت و بيکاری رهايی يابند، بايد بدانيم که رهايی  
و نجات طبقه کارگر و عموم توده های مردم ايران  

جمهوری اسالمی محقق  صرفا با سرنگونی 
پيروزی انقالب اجتماعی و رهايی .  نخواهد شد

توده های کار و زحمت در گرو رهبری انقالب 
به دست طبقه کارگر در مسير تحقق حاکميت 



 ٣ ٩٣١شماره   ١۴٠٠مرداد   ١١    3

۴درصفحه   

١از صفحه   

ها کارگر آگاه و فعال سنديکای کارگران    طبقه، ده 
شده، مورد    تپه بارها احضار و بازداشت   نيشکر هفت 

بازجويی و ارعاب قرارگرفته ، به زندان افتاده و  
. اند   های وحشيانه قرارگرفته   حتی مورد شکنجه 

پرونده برای    ٢٠٠ دستگاه امنيتی و قضايی بيش از  
. اند   تپه تشکيل داده   کارگران و فعاالن کارگری هفت 

شده و    کرات دستمزد کارگران گروگان گرفته   به 
ها را در تنگناهای شديد مالی و معيشتی قرار    خانواده 

اکنون سه ماه است حقوق کارگران    هم .  اند   داده 
بيماری کرونا جان پنج هزار  .  نشده است   پرداخت 

ها را    تپه و هزاران عضو خانواده آن   کارگر هفت 
که دولت و کارفرما موظف    درحالی .  کند   تهديد می 

ها را عليه    تپه و خانواده آن   هستند کارگران هفت 
کس به فکر    ويروس کرونا واکسينه کنند، اما هيچ 

طبقه حاکم و دستگاه دولتی از  .  کارگران نيست 
فشار    تپه را تحت   جهات گوناگونی کارگران هفت 

قرار داده و دامنه سرکوب و اعمال فشار را تا  
تپه  ازجمله فرزانه    مدافعان حقوق کارگران هفت 

تپه و سپيده قليان    زيالبی وکيل مبارز کارگران هفت 
دانشجويی که به قول سنديکای کارگران نيشکر  

تپه، شير    در کنار کارگران اعتصابی هفت "  تپه    هفت 
 .نيز تعميم داده اند " زنانه ايستاد 

کننده اعالم    درست در روزهای پخش خبر خوشحال 
تپه،    يد از اسدبيگی، وکيل شجاع کارگران هفت   خلع 

 -سازی دستگاه امنيتی   احضار و پروسه پرونده 
ای که در    پرونده .  قضايی رژيم عليه وی آغاز شد 

شده بود، به بازپرسی اهواز    دادگاه شوش تشکيل 
ای و    منتقل شد و درنهايت با چند فقره اتهامات کليشه 

البته واهی، برای اين وکيل، قرار منع اشتغال به  
نظر    صرف .  وکالت برای مدت شش ماه صادر شد 

شده که    از عناوين اتهاماتی که به زيالبی نسبت داده 
به قول ناصر زرافشان وکيل فرزانه زيالبی، يکسره  

، اما  "نه زبان قضايی "  دارند  "  زبان اطالعاتی "  
تصميمات و قرارهای صادرشده نيز نه به زيالبی  

 .ابالغ شد و نه به وکيل وی ناصر زرافشان 
قضايی در سطح    -البته اين اقدام دستگاه امنيتی 

کارگران  .  ای مورد اعتراض واقع شد   گسترده 
ها بارها اين اقدام را محکوم    تپه و سنديکای آن   هفت 

. نموده و از وکيل خود حمايت و پشتيبانی کردند 
های    تشکل   سنديکای کارگران شرکت واحد و ساير 

شدت نسبت به اين اقدام اعتراض وآن را    مستقل به 
سازی عليه    محکوم نموده و خواهان پايان پرونده 

ناصر زرافشان وکيل زيالبی  .  اند   زيالبی شده 
. شدت نسبت به اين اقدام اعتراض نموده است   به 

عالوه بر آن چهار وکيل ديگر که در کارنامه خود  
تپه را نيز دارند، از فرزانه    دفاع از کارگران هفت 

زيالبی دفاع نموده و اقدامات وی را درنهايت  
بسياری  .  ای دانستند   های حرفه   مداری و ارزش   قانون 

ديگر از وکال مانند کانون وکالی دادگستری گيالن  
قرار منع    وکيل ديگر نسبت به   ٣۶۶ و همچنين  

 .اشتغال به وکالت زيالبی اعتراض کردند 
قضايی به    -رغم اين اعتراضات، دستگاه امنيتی   علی 

سازی عليه فرزانه زيالبی    تشديد فشار و پرونده 

ابراهيم  .  برای لحظاتی به اشغال خويش درآوردند 
عباسی منجزی در سخنان خويش در تجمع کارگران  
مقابل فرمانداری، به اين واقعيت تلخ اشاره کرد که  

روز اعتصاب و تجمع در محوطه    ١٨ پس از  
شرکت که گوش شنوايی برای شنيدن صدای  
کارگران پيدا نشد، اکنون اين کارگران وارد خيابان  

اند بلکه فريادشان به گوش مقامات و مسئولين    شده 
عباسی بار ديگر مجموعه مطالبات کارگران   .  برسد 

قدم از مطالبات خود    يک "را برشمرد و تأکيد کرد  
وی يادآوری کرد که مبارزه تا  ".  عقب نخواهيم رفت 

ابراهيم عباسی  .  تحقق کامل اين مطالبات ادامه دارد 
تپه در اين سخنرانی ضمن    نماينده کارگران هفت 

تأکيد بر صنفی بودن مطالبات، بار ديگر از حقوق  
مردم خوزستان ازجمله حق آبه دفاع و حمايت کرد  

عنوان يک    تپه به   و تصريح نمود هر کارگر هفت 
های کالن دولت    شهروند حق دارد نسبت به سياست 

او از حق  .  های اينترنتی اعتراض کند   و محدوديت 
مردم برای واکسينه شدن  در برابر بيماری کرونا  
دفاع نمود و سياست دولت درزمينٔه واکسيناسيون و  

ً به باد انتقاد گرفت  عباسی  .  مديريت آن را شديدا
تپه    که به کارگران هفت "  مغزانی   خشک "درواقع  به  

کنند که    زنند و چنين نصيحت می   می "  انگ "
" مطالبات صنفی را نبايد قاطی مطالبات ديگر کرد "

صراحت خواهان    و همه آنانی که به تلويح يا به 
تفاوتی کارگران نسبت به مسائل سياسی و    بی 

خواهند که    عمومی جامعه هستند و از کارگران می 
ها از حد دستمزد و مسائل    مواضع و خواست آن 

شکنی  داد و با انتقاد    شرکت فراتر نرود پاسخ دندان 
در  "  های دولت و مجلس و گفتن اينکه    از سياست 

دوره مشروطيت، لياخوف مجلس را به توپ بست  
ها رفتند مجلس و مردم را به توپ    اما اکنون لياخوف 

. آب پاکی روی دست اين گرايش ريخت "  بندند   می 
وی درعين حال برای خنثی سازی هرگونه بهانه  
جويی، ضمن تأکيد برمسالمت آميز بودن اعتراض  

تپه، از آنان خواست باشعار    خيابانی کارگران هفت 
به اعتراض  "  مطالبات صنفيه   –مظاهرات سلميه  "

 .وراهپيمايی درسطح شهر ادامه دهند 
ها و کاهش سطح    ی خواست   فقط گرايش تقليل دهنده 

تپه نيست که    و عمق مبارزات کارگران هفت 
ويژه    تپه به   بر کارگران هفت "  انگ زدن "کوشد با    می 

ها، دستگاه امنيتی را برای اعمال    نمايندگان آن 

تر ساخته و    سرکوب و بازداشت و زندان جری 
سرکوب کارگران  .  را تيزتر کند     حربه هميشگی آن 

هاست که به طرز سيستماتيک درحال    تپه سال   هفت 
تپه، به    در جريان مبارزات کارگران هفت .  اجراست 

دار حاکم و دولت اين    ی طبقه سرمايه   خواست و اراده 

تپه را    دست دارند و فشار عليه کارگران هفت 
درست از فردای اعالم  .  اند   ازپيش تشديد کرده   بيش 

يد از اسدبيگی آب را بر روی مزارع    حکم خلع 
سوم    حق آبه به نصف و حدود يک .  نيشکر بستند 

خطر نابودی مزارع نيشکر و تعطيلی  .  تقليل يافت 
کارخانه و کل شرکت، به کابوسی برای کل  

کارفرمای  .  ها تبديل شد   تپه و خانواده   کارگران هفت 
يد شده و مديريت شرکت که حاميان بسياری در    خلع 

دستگاه دولتی دارند، عامدانه شرکت را در حالت  
بالتکليفی قرار داده، دستمزدها را گروگان گرفته و  

آشکارا  .  اند   فشار گذاشته   کارگران را از همه سو تحت 
اند و هستند که کارگران را    هايی در کار بوده   دست 

تپه    خسته و فرسوده سازند تا اگر بتوانند اداره هفت 
طور قطعی    را دوباره به دست اسدبيگی که هنوز به 

 .کن نشده بسپارند   تپه ريشه   از هفت 
ها و    تپه در برابر تمام اين کارشکنی   کارگران هفت  

زانو درآوردن    هايی که هدف آن به   سياست 
کنندگان است دست به مقاومت و اعتراض    اعتراض 
. اند   طور يکپارچه وارد ميدان مبارزه شده   زده و به 

نظر از اعتصابات و تجمعات کارگران تا قبل    صرف 
از تير سال جاری ازجمله اعتصاب و تجمع  

تپه برای ارعاب و    خردادماه که رئيس پاسگاه هفت 
پراکنده ساختن کارگران اقدام به تيراندازی هوايی  

تير    ٢۴ کرد، اعتصاب اخير کارگران از روز  
ادامه يافته    ١۴٠٠ مرداد    ١٠ آغازشده و تا به امروز  

روز پياپی با تجمع در    ١٨ تپه    کارگران هفت .  است 
محوطه شرکت و در سنگر مبارزه، ضمن اعالم  

های خود ازجمله پرداخت فوری سه    مکرر خواست 
ماه حقوق معوقه، تعيين تکليف قطعی شرکت،  
بازگشت به کار اسماعيل بخشی و ساير کارگران  
اخراجی، تمديد قرارداد کارگران غير نيشکری و  
دفع آفات و واکسيناسيون کارگران در مقابل کرونا،  
خواهان رسيدگی به مشکالت خود و سامان يابی  

کس صدای    اما ازآنجاکه هيچ .  اوضاع شرکت شدند 
ها برآورده    يک از خواست   کارگران را نشنيد و هيچ 

تپه نيز از روز نهم مرداد و در    نشد، کارگران هفت 
نوزدهمين روز اعتصاب، تجمعات خود را به  
بيرون از کارخانه و مقابل فرمانداری شوش  

تپه با سردادن    کارگران مبارز هفت .  اند   کشانده 
،  "پذيرد   ذلت نمی   -ميرد   کارگر می :  شعارهايی چون 

حامی  "  ،  "  درود بر کارگر   -مرگ بر ستمگر "  
همشهری به  "،  "ترسند   از اينترنت می   -مفسد هستند 
در بازار و  "  ما کارگريم نه اوباش   -هوش باش 

پيمايی    های شهر شوش به تظاهرات و راه   خيابان 
در اين روز کارگران  .  آميز پرداختند   مسالمت 

پيمايی خود با سردادن    تپه در مسير راه   معترض هفت 
،  "مسئول خوب نداره   –خوزستان بيچاره  "  شعار 

را  "  دمحم کعب عمير "  دفتر نماينده شهرستان شوش 

 تپه به بی اعتنايی طبقه حاکم پاسخ کارگران هفت 
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 تپه به بی اعتنايی طبقه حاکم پاسخ کارگران هفت 
تپه ادامه داده و درصدد آن است    وکيل کارگران هفت 

" تبليغ عليه نظام "که وی را به اتهاماتی چون  
و امثال آن نيز  "  های معاند   عضويت در گروه "و 

 .محاکمه کند 
بر همگان روشن است که فرزانه زيالبی به خاطر  

تپه که    داشت از کارگران هفت   دفاع جانانه و بی چشم 

يد از    نشينی دولت درزمينٔه خلع   ها عقب   مبارزات آن 
تپه را در پی داشت، به    بخش خصوصی در هفت 

دستگاه امنيتی و قضايی احضار شده و برايش  
دستگاه حکومتی نسبت به  .  سازی شده است   پرونده 

ی    شکست خود در برابر اتحاد و استمرار مبارزه 
تپه    تپه، از زيالبی وکيل کارگران هفت   کارگران هفت 

دانند که    همه کارگران اين را می .  کند   جويی می   انتقام 
تپه را پرداخت    زيالبی تاوان دفاع از کارگران هفت 

جويی از    سازی عليه زيالبی و انتقام   پرونده .  کند   می 
جويی  از کارگران    سازی و انتقام   وی يعنی پرونده 

ارعاب و تهديد و اعمال فشار عليه زيالبی،  .  تپه   هفت 
يعنی ارعاب و تهديد و تشديد فشار بر کارگران  

 .تپه   هفت 
همگان به ياد دارند که در جريان مبارزات دالورانه  

تپه، بسياری از دانشجويان و فعاالن    کارگران هفت 
سياسی نيز از اين مبارزات و مطالبات کارگران  

ها مورد تعقيب و    دفاع و حمايت کردند که اغلب آن 
برخی  .  پيگرد دستگاه امنيتی و قضايی قرار گرفتند 

ها بازداشت و زندانی و شکنجه شدند و پس از    از آن 
اما  .  ها حبس و آزار و اذيت همگی آزاد شدند   مدت 
تن از اين مبارزان که سپيده قليان باشد همچنان    يک 

زندانی و زير شکنجه است و حتی جانش در  
همراه    ٩٧ سپيده قليان در آبان  .  معرض خطر است 

تپه توسط پليس    با بيست تن از فعاالن کارگری هفت 
سپس به زندان زاهدان و  .  امنيت شوش بازداشت شد 

بعد تهران منتقل شد و مانند اسماعيل بخشی زير  
با    ٩٩ اسفند    ٢٠ در تاريخ  .  شکنجه قرار گرفت 

دستبند و پابند از زندان اوين به زندان بوشهر تبعيد  
جنايتکاران حاکم برای تحقير سپيده قبل از  .  شد 

انتقال، او را با همان دستبند و پابند در ميدان انقالب  
: گويد   سپيده خود دراين مورد می .تهران گرداندند 

دست و پايم را غل و زنجير کردند و به ميان مردم  "
اما در زندان  ".  در ميدان انقالب بردند و چرخاندند 

تير به    ٢٩ روز  .  بوشهر نيز وی را آرام نگذاشتند 
زندانی به    ٨ دستور و تحت حمايت مقامات زندان،  

قصد کشتن، او را    ور شدند و به   سپيده قليان حمله 
اين سوءقصد  .  مورد ضرب و شتم شديد قراردادند 

در حالی صورت گرفت که دمحممهدی حاج دمحمی  
ها پس از يک بازديد نمايشی از    مدير سازمان زندان 

زندان بوشهر، ادعا کرد سپيده قليان از وضعيت  
کارانه    اين سوءقصد جنايت .  زندان رضايت دارد 

مدت سپيده قليان، عطش    نشان داد که حبس طوالنی 
جويی از    دستگاه حکومتی در سرکوب و انتقام 

. تپه را فروننشانده است   حاميان کارگران هفت 

تپه و همه آزاديخواهان و مدافعان    کارگران هفت 
کارانه را محکوم    حقوق کارگر اين اقدام جنايت 

تپه بارها از سپيده قليان    کارگران هفت .  کردند 
کوبی کارگران به    در جشن و پای .  اند   قدردانی کرده 

يد از اسد بيگی، اسماعيل بخشی    مناسبت اعالم خلع 
ها از سپيده    تپه و سنديکای آن   و ساير کارگران هفت 

تپه بوده و به خاطر    قليان که همدوش کارگران هفت 
ايستادن در کنار اين کارگران بازداشت و زندانی و  
اسير دست استبداد شده، قدرشناسی نموده و خواستار  

 .اند   آزادی وی شده 
تپه    ها عليه کارگران هفت   عالوه بر تشديد انواع فشار 

ها، اقدامات دستگاه    ويژه فعاالن و نمايندگان آن   به 
تپه و    امنيتی و قضايی عليه حاميان کارگران هفت 

شک برای    ها، بی   تشديد فشار و تهديد عليه آن 
ها    خاموشی و خالی کردن دل کارگران و مدافعان آن 

اين اقدامات اما در اراده کارگران اين شرکت  .  است 
و مبارزه برای احقاق حقوق خويش کمترين تأثيری  

اگر که بازداشت و شکنجه علی نجاتی  .  نداشته است 
تپه، بازداشت    عضو باسابقه سنديکای کارگران هفت 

و شکنجه و اخراج اسماعيل بخشی نماينده محبوب  
تپه نتوانست خللی در اراده کارگران    کارگران هفت 

اين شرکت به ادامه مبارزه ايجاد کند، بديهی است  
تپه با چنين تهديدات و فشارها و اقداماتی    کارگر هفت 

کارگر  .  نيز صحنه مبارزه را ترک نخواهد کرد 
تپه از سر تصادف و تفنن وارد اعتصاب و    هفت 

او تحقق مطالباتی را پيگيری  .  مبارزه نشده است 
کند که برايش حياتی است و حتی اگر بخواهد،    می 
 .تواند صحنه مبارزه را ترک کند   نمی 

مهم اما در شرايط کنونی اين است کارگران   
تپه اتحاد و استقالل طبقاتی خود را حفظ کنند و    هفت 

ای عمل کنند که کارفرما و    گونه   عالوه بر آن به 
های خود وادار    حاميان وی را به پذيرش خواست 

واقعيت اين است که کارفرما و مديريت  .  کنند 

کنند بابی    ها، سعی می   تپه و دولت حامی اين   هفت 
اعتنايی نسبت به اعتراض و اعتصاب، کارگران را  
خسته و فرسوده سازند تا در اثر طوالنی شدن  
اعتصاب و بدون نتيجه ماندن آن، کارگران بدون  

های خود، به اعتصاب و    يابی به خواست   دست 
تپه، ازجمله    اعتصابات هفت .  اعتراض پايان دهند 

  ١٠ اعتصاب اخير کارگران که امروز يکشنبه  
وارد بيستمين روز خود شده است،    ١۴٠٠ مرداد 

مکرر اين واقعيت را اثبات نموده که کارفرما و  
سادگی حاضر نيستند حرف کارگر    حاميان وی، به 

را بشنوند، مگر آنکه سنبه کارگران پرزور باشد و  
از اعتصاب و اعتراض، ضرر و زيانی متوجه  

کارگران  .اعتنايی را باال بََرد   ها شود و هزينه بی   آن 
توانند و بايد    تپه برای تقويت موقعيت خود می   هفت 

رغم همه مشکالت و    ها را نيز به   خانواده 
. هايی که دارند، به ميدان مبارزه بکشانند   محدوديت 

خبرهای انتشاريافته در تجمعات اخير کارگران نيز  
ها برای ورود    حاکی از آمادگی بسياری از خانواده 

 .به اين صحنه است 
تپه چنانکه درگذشته نيز    افزون براين کارگران هفت 

اند حمايت ساير کارگران را جلب کنند، بايد    توانسته 
. از اين سنت خوب و مؤثر کارگری استفاده کنند 

توانند حمايت و همبستگی    تپه می   کارگران هفت 
ای و    کارگران فوالد، هپکو، آذر آب کارگران پروژه 

معلمان  .  پيمانی نفت و ساير کارگران را  جلب کنند 
و دانشجويان و بازنشستگان تأمين اجتماعی و ساير  

تپه    اند از کارگران هفت   زحمتکشان نيز همواره آماده 
تپه    اين، بر عهده کارگران پيشرو هفت .  پشتيبانی کنند 

های الزم برای جلب چنين    است که مکانيسم 
 .هايی را تدارک ببينند   حمايت 

ازاين در نشريه کار متذکر شده بوديم که    ما پيش 
يد از اسد بيگی    تپه در خلع   پيروزی کارگران هفت 

گرچه بسيار مهم است اما تنها گام نخست در مسير  
. راه پيمايی طوالنی پر سنگالخ و ناهموار است   يک 

ما اشاره داشتيم به اينکه اين پيروزی بايد مقدمه  
های بعدی باشد و تأکيد کرديم مبارزه    پيروزی 

تپه وارد مرحله جديدی شده که بسی    کارگران هفت 
تر از مبارزات پنج سال گذشته    تر و پيچيده   مشکل 
ها نکاتی است که کارگران آگاه و پيشرو    اين .  است 
اکنون بايد اضافه  .  تپه نيز بدان اشراف دارند   هفت 

تپه، با اتحاد و مبارزه    کنيم که کارگران مبارز هفت 
متشکل و مستقل و تقويت جبهه خويش قادرند بر  

اعتنايی کارفرما و دولت حامی    ها و بی   محلی   تمام بی 
تپه پاسخ بی    کارگر هفت .  او نقطه پايان بگذارند 

اعتنايی طبقه حاکم را باتشديد مبارزه و تقويت جبهه  
 .خويش خواهد داد 

 
 

 گزارش کوتاهی از آکسيون
 جوالی در ٣١ 

 ميدان ترافگار در لندن

ام ماه جوالی، هواداران سازمان  شنبه سی
همراه با ديگر نيروهای چپ و )  اقليت(فدائيان 

کمونيست، در ميدان ترافگار لندن از ساعت 
يک تا سه بعدازظهر اکسيونی حمايتی از 

در اين .  مبارزات مردم ايران برگزار نمودند
آکسيون شعارهايی در حمايت از اعتراضات 

و همچنين به دفاع از    مردم خوزستان
اعتصابات کارگران نفت، گاز، پتروشيمی و 

در اين آکسيون شعارهايی نيز .  تپه داده شد هفت
 .در حمايت از زنان داده شد
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١از صفحه   

٧درصفحه   

 يا " صيانت از کاربران فضای مجازی"
 "صيانت از جمهوری دزدان و فاسدان"

بررسی شود بين سه تا پنج سال به صورت  ٨۵
 ".آزمايشی اجرايی خواهد شد

صيانت از کاربران فضای "تصويب طرح 
قانون حمايت از حقوق "که نام کامل آن "  مجازی

" کاربران و خدمات پايه کاربردی فضای مجازی
باشد، از زمستان گذشته در مجلس اسالمی  می

طراحان اين قانون در حالی هدف .  مطرح گرديد
خود را سازماندهی فضای مجازی اعالم کرده 

فضای "  ول بودن"ای بارها از  بودند که خامنه
مجازی شکايت کرده بود و در واقع اين کار 

به ديکتاتور "  لبيک"نمايندگان مجلس اسالمی 
 .حاکم بر ايران بود

انتخابات "اين طرح قرار بود حتا پيش از 
به تصويب برسد که به دليل "  جمهوری رياست

انعکاس منفی وسيع اين طرح آن هم در شرايطی 
که جمهوری اسالمی کاسه گدايی برای 

آوری رای به دست گرفته بود، بحث بر سر  جمع
خرداد خبرگزاری  ١۶.  اين طرح منتفی گرديد

تسنيم وابسته به سپاه پاسداران گفتگويی با رضا 
پور نماينده مجلس اسالمی و مسئول فضای  تقی

مجازی ستاد انتخاباتی ابراهيم رئيسی در رابطه 
در " سازماندهی فضای مجازی"با بررسی طرح 

کميسيون فرهنگی منتشر کرد و در خبر 
اين طرح به "خبرگزاری تسنيم آمده بود که 

نماينده مجلس رسيده است و در  ١٧٠امضای 
صورت بررسی طرح در صحن مجلس تصويب 

انعکاس وسيع اين خبر ".  آن قطعی خواهد بود
گونه  ای بود که اين خبرگزاری بدون هيچ گونه به

توضيحی و به شکلی کامال ناشيانه خبر را حذف 
پور نوشت که  کرد و به جای آن از قول رضا تقی

تنها دو !!  اش سوءاستفاده شده است از سخنان
روز پيش از انتشار اين خبر، ابراهيم رئيسی که 
در ايام تبليغات انتخاباتی بود به خبرنگاران 

"های جمهوری اسالمی گفته بود رسانه اينترنت : 
و فضای سايبری نياز مهم و ضروری امروز 

مند  جامعه است و تمام مردم بايد از آن بهره
های  برای کسانی که امکان پرداخت هزينه .شوند

اينترنت را ندارند بايد يک کف خاصی به 
شود در  رايگان که ميزان آن بعدا مشخص می

گير  نظر گرفت تا اين امکانات در دسترس و همه
شود و برای تمام شهرها و روستاها و مردم 

 .سواد اين فضا وجود داشته باشد باسواد و بی
امروز ضرورت و نياز اينترنت مانند آب و برق 
شده است و همه مردم بايد از يک حداقل از 

 ".فضای مجازی و اينترنت برخوردار باشند
طور که  های انتخاباتی، همان البته برخالف وعده

در جمهوری اسالمی مردم از آب و برقی که 
اند، حکومت  قرار بود مجانی شود محروم شده

بدنبال آن است تا مردم را از اينترنت و فضای 
ما در نشريه کار شماره .  مجازی نيز محروم کند

به بررسی جزئيات اين طرح پرداخته و  ٩٢۴
يعنی به "  قانون"نشان داده بوديم که هدف از اين 

اسارت درآوردن فضای مجازی، به صراحت در 
موضوعی که برای مردم .  بند بند آن آمده است

ايران نيز کامال روشن است و کارگران آگاه 
تپه در اعتراضات اخير خود با شعار  هفت

بر آن "  ترسند حامی مفسد هستند از اينترنت می"
 .تاکيد کردند

حکومتی که مردم را به خاطر اعتراض به گران 

کند، حکومتی که مردم را  شدن بنزين کشتار می
بندد و  به خاطر نداشتن آب آشاميدنی به گلوله می

از "  صيانت"رساند، به فکر  جوانان را به قتل می
. حقوق مردم در فضای مجازی افتاده است

"براستی مضحک نيست؟ کلمه رمز "  صيانت! 
سانسور و تحت کنترل درآوردن فضای مجازی 

بينی مجازات زندان برای کاربران از  پيش.  است
جمله برای استفاده از فيلترشکن و بستن 

های اجتماعی پرطرفدار مثل اينستاگرام در  شبکه
های جمهوری اسالمی تن  صورتی که به خواست

از حقوق کاربران "  صيانت"ندهند ، نه به دليل 
از حکومت "  صيانت"ها بلکه با هدف  اين شبکه

های اجتماعی حکومت  ست که شبکه اسالمی
اند و  سانسور و دروغ آن را به چالش کشيده

جمهوری اسالمی هر بار که با اعتراضات 
شود مانند قيام آبان و  ای روبرو می توده

اعتراضات خوزستان، با قطع اينترنت سعی 
کند مانع انتقال اخبار مبارزات مردم و جنايات  می

 .رژيم شود
تالش مجلسيان برای کنترل فضای مجازی در 

چنان هويداست که حتا حاميان  اين طرح آن
پروپاقرص آن در مجلس اسالمی نيز به آن 

عباس مرادی يکی از اين افراد .  اعتراف دارند
با خبرنگار "  اينستاگرامی"است که در گفتگوی 

آسمان ريسمان به هم "خبرگزاری فارس با 
تالش کرد اهداف اصلی اين طرح را   "بافتن

: بپوشاند، اما دُم خروس بيرون زد وقتی که گفت
ما چهار ماه مهلت داديم که اينستاگرام و گوگل "

بيايند با ما صحبت کنند و به قوانين ما تن 
يعنی اينستاگرام و گوگل بيايند و بپذيرند "!!  بدهند

که نقش جاسوس و همکار جمهوری اسالمی 
او با !!  برای به بندکشيدن کاربران را ايفا کنند

ها مشخصات  گويد که اين شرکت ناراحتی می
خواهد اين مشخصات در  مردم ما را دارند و می

گونه خود   او اين.  اختيار جمهوری اسالمی باشد
داند  زند که گويا نمی را به نفهمی مضحکی می

مردم بيش از هر چيز نگران افتادن مشخصات 
خود به دست جمهوری اسالمی هستند و اتفاقا از 

شان را به  خواهند که مشخصات ها می اين شرکت
 !!جمهوری اسالمی ندهند

آخوند مجيد نصيرايی سخنگوی کميسيون 
تر از مرادی به دفاع  فرهنگی مجلس نيز مضحک

"گويد ازاين  طرح پرداخته و می برای : 
های پرکاربرد مانند اينستاگرام و واتساپ  پلتفرم

قبل از وجود جايگزين ها  به صراحت فيلتر آن
پس يکی از ".  ممنوع اعالم شده داخلی و خارجی

ها با  جايگزينی اين شبکه"  قانون"اهداف اين 
ست که قرار است زير نظر حکومت  هايی شبکه

آخوند حسين ميرزايی عضو .  طراحی شوند
کميسيون فرهنگی نيز هدف اين طرح را دخالت 

ها از کابينه تا قوه قضاييه، مجلس و  تمام ارگان
ای در اداره فضای  نهادهای زير نظر خامنه

تر کنترل  به بيان صريح.  کند مجازی اعالم می
هايی که در سرکوب  فضای مجازی توسط ارگان

چون سپاه  ها نقش دارند هم اعتراضات توده
 .پاسداران و غيره

وقتی سردار سپاه غالمرضا جاللی رئيس 
که يکی از "  سازمان پدافند غيرعامل کشور"

های  طرفداران سرسخت فيلترينگ شبکه

ارتش "گر اصلی  اجتماعی بوده و هدايت
جمهوری است، با انتشار يادداشتی در "  سايبری

خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران از اين 
اولين گام برای  "طرح حمايت کرده و حتا آن را 

عنوان "  ملی سازی حکمرانی فضای سايبری
کند، مشکل نيست تا به اهداف واقعی اين  می

 .پی برد" قانون"
غالمرضا نوری قزلجه نماينده مجلس اسالمی که 
به طرح فوق رای منفی داده بود در رابطه با اين 

آخرين : "گفت"  ايلنا"طرح به خبرگزاری دولتی 
مرداد،  ۴متنی که من در سامانه ديدم در تاريخ 

اگر اين طرح تصويب شود نتيجه آن اين خواهد 
ماه آينده با مسدودی و   ۵  -۴بود که در 

های خارجی مواجه  های شديد پلفترم محدوديت
به اين علت که در اينجا گفته است .  خواهيم بود

ها بايد ضوابط داخلی ما را بپذيرند و در  آن
کشور دفتر ثبت کنند، سرور خود را به داخل 

همه اين موارد خوب است اما بايد .  کشور بياورند
. هايی مواجه هستيم توجه کنيم که با چه محدوديت

يعنی از يکسو ما مشابه داخلی را کم داريم و در 
ايم بعد از  سوی ديگر خارجی را هم تصريح کرده

شود، با اين شرايط اگر جلو  چند ماه مسدود می
خواهيم مسدود   گوييم که می برويم در ظاهر نمی

 ".شود کنيم، اما در نهايت منجر به همين می
الدين موسوی  از سخنان مضحک سيدنظام

سخنگوی هيات رئيسه مجلس و رئيس فراکسيون 
فضای مجازی و رسانه مجلس که پيش از 
نمايندگی مجلس مديرعامل خبرگزاری فارس بود 
نيز نبايد گذشت که در دفاع از ارجاع طرح به 
کميسيون ويژه برای تصويب و قانونی کردن آن 

"گفت و منتخبان  نخبگانتعدادی از : 
های مرتبط در کميسيون مشترک برای  کميسيون

براستی کدام ".  تصويب اين قانون حضور دارند
نخبه در مجلس اسالمی حضور دارد که کسی از 

ست که به  وی از جمله افرادی!  آن خبری ندارد؟
های داخلی برای  شدت طرفدار ايجاد اپليکيشن

جايگزين انواع خارجی است و مسلما جيب 
هايی که بايد برای ايجاد اين  گشادی نيز برای پول

 .ها صرف شود آماده کرده است اپليکيشن
اساسا يکی از مواردی که منجر به دو دستگی در 

اندرکاران حکومتی شده اين است که  ميان دست
مخالفان معتقدند خالء قانونی در اين رابطه وجود 

مگر برای .  گويند ندارد و البته درست هم می
بوک، توئيتر و تلگرام کسی از  فيلتر کردن فيس

! قانونی بودن يا نبودن آن حرفی به ميان آورد؟
وگو با خبرگزاری  عباس سليمی نمين در گفت

"گويد تسنيم وابسته به سپاه پاسداران می مشکل : 
ً قانون نيست،  طبعاً اصلی ما در اين زمينه صرفا

آنچه را که در اقدام مجلس وجود دارد در حکم 
توان  رهبری به شورای عالی فضای مجازی می

 ".مشاهده کرد
قرار "  قانون"مساله اين است که در پوشش اين  

چنين پول کالنی برای ايجاد اينترنت  است هم
های مجازی داخلی از جيب مردم  داخلی و شبکه

الدين موسوی  خرج شود و افرادی مانند نظام
جدا از اين، هم .  اند برای آن پول کيسه دوخته

اکنون بيش از نيمی از کاربران اينترنت در ايران 
چنين  ها هم اين شبکه.  عضو اينستاگرام هستند

امکان بازاريابی برای محصوالت بسياری از 
اند که خود  کاران کوچک به وجود آورده صاحب

. کنند ها عرضه می آن را ساخته و در اين شبکه
ست که افرادی چون  هايی ها عرصه ی اين همه
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های  لحظه استقرار در ايران از حمايت قدرت
های اروپائی  ويژه قدرت امپرياليست غربی، به

گيری  نه گروگان.  برخوردار بوده است
های آمريکائی در ايران تغييری در اين  ديپلمات

گذاری و  دوستی و حمايت داد، نه بمب
ای  گيری لبنان، نه سياست خاورميانه گروگان

گيری  بوش پسر و محور شرارت و نه گروگان
شهروندان اروپائی و آدم کشی و تروريسم در 

حتی ترامپ با تمام .  کشورهای اروپائی
هايش برای واداشتن جمهوری اسالمی به  تحريم
ای، پنهان  نشينی بر سر اختالفات منطقه عقب

نکرد که تمام اين اقدامات فقط برای آوردن 
جمهوری اسالمی بر سر ميز مذاکره است و نه 

عالوه براين، .  دشمنی و تالش برای سرنگونی آن
عنوان رئيس واقعی  پوشيده نيست که خود وی به

سياست خارجی و دپيلماسی جمهوری اسالمی، 
های  همواره دستور گفتگو و مذاکره  با قدرت

عنوان  او البته به.  غربی را صادر کرده است
گرای شيعه در منطقه،  های اسالم رهبر تروريست

بايد در پشت پرده زد و بندها باقی بماند و 
شعارهای ضد آمريکائی و غربی سر دهد تا 

طلبانه و  های ارتجاعی توسعه بتواند سياست
البته .  تجاوزکارانه خود را در منطقه پيش ببرد

ای در اوضاع  اين نيز واقعيتی است که خامنه
کنونی جهان، جايگاه و منافع اقتصادی و سياسی 

های  بندی جمهوری اسالمی را در بلوک
وی .  بيند امپرياليستی، در بلوک چين و روسيه می

چينی در مورد شکست سياست  ازاين مقدمه پس
گرای روحانی، وارد بحث مذاکرات برجام  غرب

خورده اعالم کرد و ادامه  شد ، آن را نيز شکست
 :داد
ها بر سر موضع عنادآميز خودشان  آمريکايی"  

روی کاغذ .  محکم ايستادند و يک قدم جلو نيامدند
يا در مقام وعده ميگويند بله، ما تحريمها را 

برنداشتند و برنميدارند هم؛ ]  اّما[برميداريم، 
شرط ميگذارند؛ ميگويند اگر ميخواهيد تحريمها 
برداشته بشود، بايد االن در همين توافق يک 

ای را بگنجانيد که اين جمله به معنای آن  جمله
ی اين موضوعات با شما  باشد که بعداً بايد درباره

صحبت کنيم و توافق کنيم؛ اگر چنانچه اين جمله 
را نگنجانيد ما االن با همديگر توافقی نخواهيم 

ای  اين جمله چيست؟ اين جمله يک بهانه.  داشت
ی خود برجام،  است برای مداخالت بعدی؛ درباره

ی  ی مسائل گوناگون، درباره تمديد برجام، درباره
ی منطقه، که اگر شما بعداً گفتيد  موشک، درباره

که نه من در اين مورد بحث نميکنم يا مثالً 
سياست کشور اجازه نميدهد يا مجلس اجازه 
نميدهد، خواهند گفت خيلی خب شما نقض کرديد، 

.....  توافق پس هيچ، توافق بی به [االن هم که . 
گفته ميشود شما بايستی قول بدهيد، تضمين ]  آنها

بدهيد که نقض نميکنيد، ميگويند نه، ما تضمين 
 ." نميدهيم

آيد که توافق  های وی چنين برمی از گفته
گونه که روحانی اعالم  برسراحيای برجام همان

کرد، صورت گرفته، اما دعوا بر سر اين است 
ای منضم به برجام يا جدا از آن در  که آيا ماده

بيانيه نهائی توافق گنجانده شود که بعداً مذاکرات 
بر سر ديگر مسائل مورد اختالف ازجمله 

ای و موشکی ادامه پيدا کند يا نه؟  اختالفات منطقه
ای دستور توقف  اختالف جدی که باعث شد خامنه

مذاکرات را صادر کند و مانع از امضای آن 
اگر جمهوری .  گردد، بر سر همين مسئله بود

اسالمی  تضمين را نيز چاشنی مطالبات 
خودکرده است صرفاً در ارتباط با همين موضوع 
است و آن را مانعی در برابر خواست دولت 

ای قرار  آمريکا برای مذاکرات موشکی و منطقه
ای اين را نفهميده باشد  بعيد است خامنه.  داده است

که نه بايدن از چنين قدرتی برخوردار است که به 
جمهوری اسالمی تضمين دهد و نه پارلمان 

. آمريکا چنين چيزی را تصويب خواهد کرد
چراکه حتی با حل قطعی اختالف بر سر برجام، 

تر دولت آمريکا با جمهوری  اختالفات اساسی
خامنه البته يک اهرم .  اسالمی همچنان باقی است

فشار و امتياز گيری مهم هم در دست دارد و آن 
سازی  ای و افزايش سطح غنی های هسته پيشرفت

درصد است که  ۶٠اورانيوم به خلوص باالی 
 . درصد نيز افزايش يابد ٩٠تواند تا  می

مسئله ادامه مذاکرات بر سر موضوعات ديگر  
های رقيب،  های گروه بندی تاجائی که به دسته

طلب و  ازجمله طيف موسوم به اصالح
اصطالح معتدل از قماش  گرايان به اصول

تنها مانع نيست، بلکه از  گردد، نه روحانی برمی
شمار  های بی حلی برای بحران ها راه ديدگاه آن

المللی جمهوری اسالمی و  ای و بين داخلی، منطقه
بنابراين حتی با آمدن آن در .  طبقه حاکم است

از اخبار انتشاريافته .  برجام هم مخالفتی ندارند
آيد که در توافق موردنظر روحانی ،  می چنين بر

قرار بوده است بحث مذاکرات بعدی پس از 
توافق احيای برجام در بيانيه پايانی وزرای 

 .خارجه عضو برجام آورده شود
روز شنبه اين هفته سايت اينترنتی وابسته به  

ای ، متن گفتگويی را با کاظم غريب آبادی  خامنه
های  نماينده دائم جمهوری اسالمی در سازمان

کننده را  المللی در وين و عضو هيئت مذاکره بين
پيرامون اختالفات بر سر توافق برجام، انتشار 

وی در پاسخ به اين سؤال که شرط .  داد
ای چه بود و چگونه در  مورداشاره خامنه

"شد؟ گفت مذاکرات مطرح می آمريکا و : 
های غربی برای پيشبرد تفاهم و نهايی  طرف

ها، اصرار  کردن آن و همچنين رفع برخی تحريم
ی وزرا در خصوص  کردند که بندی در بيانيه

وگوهای بيشتر در آينده برای سه موضوع  گفت
اّول، اقدامات بيشتر در مورد تقويت :  درج شود

الملل ايران  مؤثر روابط اقتصادی و تجارت بين
دوم، .  شامل تغيير در سياست تحريمی آمريکا

ای برجام در درازمدت  تضمين منافع عدم اشاعه
هايی برای حمايت و تقويت امنيت  و سوم، گام

فارس  ی خليج ای در ميان کشورهای منطقه منطقه
شامل کاهش تنش و اقدامات اعتماد ساز از طريق 

که موضوع سوم موردقبول .  وگو در منطقه گفت
 ."جمهوری اسالمی قرار نگرفت و رد شد

سری،   اين:"  گويد می  او در ادامه صحبتش اما 
شان  حتی فراتر رفتند و اصرار کردند که خواسته

کل تفاهم را به "و."  نوعی در متن گنجانده شود به
وگوهای آتی  پذيرش بندی در خصوص انجام گفت

ای گره زدند که کامالً با  در مورد مسائل منطقه
رفع .  موضوع مذاکرات غير مرتبط و مضر است

ها و همچنين خروج نام سپاه  برخی تحريم
های  پاسداران انقالب اسالمی از فهرست گروه

ً به پذيرش اين بند منوط  تروريستی را مستقيما

 ."کردند
 ۵٠٠ها عليه بيش از  حاضر به برداشتن تحريم"

که توسط دولت -نفر از اشخاص حقيقی و حقوقی 
ای تحت تحريم قرار  ی غيرهسته ترامپ به بهانه

ی تضمين در مورد عدم  گرفتند ، حاضر به ارائه
تکرار رفتارهای مشابه دولت قبل در قبال تفاهم 

 ."ای نشدند هسته
" اين سری"وی توضيح نداد که منظورش از 

کدام است و چه شد توافقی را که قرار بود در 
بيانيه پايانی وزرای خارجه کشورهای عضو 
برجام انتشار يابد به گنجاندن آن در متن تغيير 
يافت؟ آيا پس از رد پيشنهاد توافق حسن روحانی 

ای برای وارد آوردن فشار بيشتر  از سوی خامنه
به جمهوری اسالمی بود يا داليل ديگری داشت؟ 

ها باروحانی  آنچه تاکنون روشن است، آمريکائی
بر سر مسائل مورد اختالف توافق کرده بودند و 
ادامه مذاکرات بعد از توافق احيای برجام را نيز 

ای بود  اين خامنه.  در بيانيه پايانی پذيرفته بودند
ً توافقات را به بعد  که دبه درآورد و عجالتا

 .   موکول کرد
های پشت سر  بندی ای و دسته اما از ديدگاه خامنه 

ای و موشکی در زمره  او، مسائل منطقه
سادگی نبايد زير بار آن  اختالفاتی است که به

شايد جمهوری اسالمی زير فشار وضعيت .  رفت
صورت  وخيم اقتصادی و مالی تحت شرايطی به

توافقی ضمنی، مجزا و مخفی به چنين مذاکراتی 
تن دهد و حتی در جريان مذاکرات، 

های تاکتيکی هم بکند، اما بعيد است  نشينی عقب
که با گنجاندن آن در توافق برجام و يا بيانيه 
پايانی موافقت کند و خود را به انجام آن ملزم 

صراحت نيز در همين  ای به اين را خامنه.  بداند
 .ديدارش با کابينه روحانی اعالم کرد

با تمام اين اوصاف، مذاکرات برجام اکنون به  
که  رغم اين به.  ای رسيده که بايد حل شود نقطه

دولت روسيه هم به نحوی از موضع جمهوری 
کند و ايرنا روز جمعه از قول  اسالمی حمايت می

"نماينده روسيه در اين مذاکرات نوشت واقعاً : 
هدف موافقت شده مذاکرات وين احيای برجام در 

همه .   شکل اوليه آن نه کمتر و نه بيشتر است
کنندگان در برجام بايد مراقب باشند  شرکت

صورت غير  ای اقدام نکنند که حتی به گونه به
هدفمندانه اين تصور به وجود آيد که از هدف 

حتی نبايد چنين تصوری .کنند مشترک عدول می
به وجود آيد که کسی سعی دارد نکات جديدی به 

اما تأکيد نمود که ."  ای بيفزايد معامله هسته
. تر بايد از سر گرفته شود مذاکرات رسمی سريع

جز جمهوری اسالمی که هنوز تاريخی برای  به
ازسرگيری مذاکرات اعالم نکرده است، تمام 

. اند های برجام آمادگی خود را اعالم کرده طرف
رغم قطع مذاکرات رسمی،  در ضمن، به

مذاکرات در پشت پرده همچنان ادامه دارد و 
بندی  ها سرگرم توافق بر سر يک فرمول ديپلمات

نماينده روسيه در .   اند جديد موردقبول طرفين
"ادامه تويت خود افزوده است که  درحالی: 

شده است، مذاکرات  مذاکرات رسمی قطع
 ." غيررسمی ادامه دارد

پوشيده نيست که  جمهوری اسالمی هم پس از 
آغاز به کار رئيسی، مذاکرات رسمی را از سر 

های  خواهد گرفت و طرفين  با بده و بستان
داری به توافق الاقل بر  های سرمايه مرسوم دولت

اما با کدام .  سر احيای برجام دست خواهند يافت
سياست و هدف؟ غريب آبادی در پاسخ به اين 

٨از صفحه   

 ای با روحانی در جلسه وداع روياروئی مستقيم خامنه
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سؤال که در دور آتی مذاکرات، رويکرد و مدل 
 : دهد جمهوری اسالمی چگونه بايد باشد، پاسخ می

مواضع باالدستی نظام، قانون اقدام راهبردی "
ای  مجلس شورای اسالمی و دستاوردهای هسته

کشور موقعيت مناسبی را برای جمهوری 
ای فراهم نموده  اسالمی ايران در هر مذاکره

های مقابل تالش خواهند کرد  طبيعتاً، طرف.  است
مندی ما  تا با توسل به ابزارهای مختلف مانع بهره

شده شوند، اّما مهم اين است که  از موقعيت تقويت
ريزی مناسب و پرهيز از  ما با طراحی و برنامه

 .آوريم برداری را به عمل عجله حداکثر بهره
ً بايد هسته ای باشد و طرح و  مذاکرات صرفا

ی غير مرتبط بايد از دستور  بررسی هرگونه ايده
ای و  حضور و نفوذ منطقه.  کار حذف شود

وجه  هيچ موشک ابزار قدرت ايران است و به
 ." مذاکره نخواهد بود قابل

روشن است که جمهوری اسالمی مستقيم و علنی 
ها  ای و موشک با مذاکرات بر سر مسائل منطقه

مطلوب جمهوری اسالمی اين .  توافق نخواهد کرد
است که هر دو طرف از ادعاهای خود بر سر دو 
اختالف اساسی تضمين و طرح اختالفات 

اگر هم سرانجام به توافقی .  مانده کوتاه بيايند باقی
برای مذاکرات پس از توافق برجام  دست يابند، 

 .در يک قرار جداگانه و مخفی خواهد بود
های  که توده برای جمهوری اسالمی اما اين

زحمتکش مردم ايران در اين شرايط تحريم، فقر، 
کشند،  گرسنگی، بيکاری، گرانی چه می

گونه تجربه چند سال اخير نشان داده است،  همان
بحث جمهوری اسالمی اين .  اصالً مطرح نيست

های بالستيک دوربرد  است که بتواند موشک
طلبی پان اسالميستی ادامه  داشته باشد، به توسعه

دهد، سپاه پاسداران و ديگر مزدوران جمهوری 
اسالمی از ليست ترور درآيند و نه برداشته شدن 

 . های مردم ايران فشار تحريم از روی دوش توده
البته مردم ايران نيز تکليف خود را با رژيمی که 

همه فاجعه به بار آورده روشن کرده و به پا  اين
سراسر ايران را .  اند تا آن را سرنگون کنند خاسته

ای  مبارزه.  اکنون امواج مبارزه فراگرفته است هم
تر  که باگذشت هرروز وسعت يافته و راديکال

 . شده است

ای با  روياروئی مستقيم خامنه
 روحانی در جلسه وداع

۶از صفحه   

سيل خروشان اعتراضات مردم و 
 اهميت اعتصابات سراسری 

 " صيانت از کاربران فضای مجازی"
 يا 

 "صيانت از جمهوری دزدان و فاسدان"

شان  الدين موسوی از آن بوی پول به مشام نظام
 .رسد می

ناگفته نماند که اين طرح در واقع طرح حکومت 
توانست و  است و اگر طرح حکومتی نبود نمی

جدا از تاکيدات .  تواند به قانون تبديل شود نمی
ای برای ايجاد محدوديت و  ی خامنه چندين باره

کنترل فضای مجازی، علی خضريان نماينده 
وگو با خبرگزاری فارس  مجلس اسالمی در گفت

او .  دهد به صراحت اين موضوع را لو می
"گويد می ابتدا جا دارد از همه نمايندگان به : 

خصوص رئيس مجلس که روز گذشته در 
فراکسيون نيروهای انقالب با تبيين اهميت 
موضوع و اعالم صريح موافقت با اعمال اصل 

قانون اساسی برای طرح صيانت از کاربران  ٨۵
در فضای مجازی موجب انسجام بيشتر نمايندگان 
شد، نايب رئيس که در غياب رئيس مجلس به 
دليل سفر از پيش تعيين شده به سوريه اداره 
جلسه را به صورت آرام و منطقی به همراه بيان 

های مختلف برعهده داشت و همچنين  ديدگاه
های مجلس که گزارش  رييس مرکز پژوهش

برای اين طرح  ٨۵دقيقی از داليل اعمال اصل 
به عبارت ديگر استفاده از ".  کنم شد، تشکر می

قانون اساسی برای قانونی کردن اين  ٨۵اصل 
طرح کامال نظر رئيس مجلس، معاون وی و 

 .های مجلس بوده است رئيس مرکز پژوهش
در حالی که مردم ايران با معضالت بيشماری 
روبرو هستند، مجلس اسالمی به عنوان بخشی از 

های  دستگاه حکومتی و در راستای سياست
توان  حکومت تنها به فکر اين است که چگونه می

نه معيشت .  تر ساخت های سرکوب را محکم حلقه
. برقی مردم مساله اين افراد است نه بی آبی و بی

هايی  اين قانون نيز چيزی نيست جز ادامه سياست
که جمهوری اسالمی برای ممانعت از انتشار 

کار گرفته و تنها  اخبار و عقايد تاکنون به
های اجتماعی و  کردن کنترل شبکه"  تر قانونی"

هم اکنون نيز .  کاربران را هدف قرار داده است
به رغم عدم تصويب اين قانون هر روزه شاهد 

های اجتماعی  دستگيری تعدادی از فعاالن شبکه
ها از طريق انتشار  به اتهام فعاليت در اين شبکه

 .اخبار و ابراز عقيده هستيم
طور که مسدود کردن تلگرام و  اما همان

ی دلخواه  بوک و توئيتر نتيجه فيلترکردن فيس
تواند  حاکميت را بدنبال نداشت، اين قانون نيز نمی

حتا آذری جهرمی .  به هدف دلخواه حکومت برسد
. وزير کابينه روحانی نيز به آن اعتراف دارد

تکنولوژی با سرعتی بسيار بيشتر در حال 
ها  طور که ديگر محدوديت پيشرفت است و همان

از ممنوعيت دستگاه فتوکپی گرفته تا ممنوعيت 
دستگاه پخش کاست ويدئو و سپس ماهواره و 
فيلترينگ تلگرام و غيره به شکست انجاميد، اين 

ها،َ  فيلترشکن.  نيز به شکست خواهد انجاميد
ای و امکانات ديگری که در  اينترنت ماهواره

راهند، مانع بزرگ جمهوری اسالمی برای 
 .کشيدن حصار و سانسور خبری هستند

 
 
 
 
 

 . شورايی کارگران و زحمتکشان است
در کشاکش سياسی موجود ميان انقالب و ضد 
انقالب، که يک سوی آن طبقه کارگر و عموم 
توده های مردم ايران قرار دارند و در سوی 
ديگر، جمهوری اسالمی و تمامی مدافعان نظم 
موجود که از امکانات فراوان مادی و بلندگوهای 
تبليغاتی جهان سرمايه داری برخوردارند، 
همگان چشم به انتظار يک رهبری مقتدر برای 

اپوزسيون ضد انقالب و .  هدايت اين انقالب اند
مدافعان حفظ مناسبات موجود برای بديل 
جمهوری اسالمی به دنبال يافتن يک رهبری 

نتيجه .  فردی همانند خمينی روزشماری می کنند
اعمال چنين رهبری که منافع بورژوازی و نظم 
موجود را رهبری می کند، پيشاپيش برای همگان 

شکست انقالب و آنچه در انقالب .  روشن است
 .بر سر کارگران و توده های مردم ايران آمد ۵٧

اينکه هر انقالبی نيازمند هدايت و رهبری است، 
اينکه هيچ انقالبی بدون رهبری انقالبی به 
سرانجام نمی رسد، از بديهيات هر جنبش انقالبی 

انقالبی که در پيش است توده های مردم .  ست
تمام بحث و .  ايران نيز از اين قاعده مستثنا نيست

جدال موجود در باره هدايت و رهبری انقالب 
کنونی، مبارزه و تالش برای کسب قدرت سياسی 

روشن است، انقالب پيش روی کارگران و .  است
توده های بپا خاسته مردم ايران نيز بدون يک 
رهبری انقالبی که همانا رهبری و هژمونی طبقه 

اما .  کارگر است، هرگز راه به جايی نخواهد برد
فراموش نکنيم، رهبری و هژمونی طبقه کارگر 
در خالء و بدون حضور موثر طبقه کارگر در 
عرصه مبارزاتی و دامن زدن به اعتصابات 

در اعتصابات .  سراسری ايجاد نمی شود
کارگران پروژه ای نفت و پتروشيمی، طی يک 
ماه و اندی که از آن گذشته است، همه نگاه ها به 

شورای سازماندهی اعتصابات "سمت بيانيه های 
چنين اتفاقی .  است"  کارگران نفت و پتروشيمی

نان، کار، آزادی"سه سال پيش هم با طرح شعار 
. در اعتصابات هفت تپه رخ داد"  اداره شورايی  -

وقوع اين دو اتفاق و ديگر اعتصابات کارگری 
نشان داده است که تا چه حد جامعه با شوق و 
ذوق به انتظار رهبری و هژمونی طبقه کارگر 

اگر عالوه بر شورای .  چشم دوخته است
سازماندهی کارگران پروژه ای نفت و 
پتروشيمی، شورای سازماندهی اعتصابات در 
هر کارخانه، خصوصا در رشته های زنجيره ای 
همانند برق و مخابرات و معدن شکل گيرد، و از 
دل اين اعتصابات سراسری يک شورای 
هماهنگی مشترک ايجاد شود که قادر به هدايت 
اعتصابات در سراسر کشور باشد، بی ترديد 
وجود و شکل گيری چنين شورای سراسری، 
نقطه آغاز هژمونی طبقه کارگر برای رهبری و 

اگر طبقه .  هدايت انقالب پيش رو خواهد بود
کارگر به صورت عملی نتواند توده های بپا 
خاسته مردم ايران را زير چتر حمايت مبارزاتی 
خود بگيرد، اگر طبقه کارگر مردم ايران را که با 
شعار مرگ بر جمهوری اسالمی در خيابان ها 

به صورت عملی و   و  حضور دارند، تنها بگذارد
با اعتصاب و اقدام به اعتصابات سراسری در 

 . کنارشان نباشد، فردا بسيار دير خواهد بود
 
  
 
 

رژيم جمهوری اسالمی 

 را بايد با يک

اعتصاب عمومی  

 سياسی و

قيام مسلحانه برانداخت   



 ٩٣١شماره   ١۴٠٠مرداد   ١١    8

 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی 

۶درصفحه   

١از صفحه   

نداشت که توپخانه حمالتش را متوجه روحانی و 
او در مورد سياست داخلی کابينه .  کابينه وی کند

های مردم  همه فاجعه برای توده روحانی که اين
ايران به بار آورد، چيزی نگفت و مستقيماً سراغ 

 . سياست خارجی و مذاکرات احيای برجام رفت
او نخست سياست روحانی را که برای نزديکی 

های امپرياليست غربی تالش  بيشتر به قدرت
کرد، در برابر سياست خودش که نزديکی به  می

های روسی و چينی در شرق است،  امپرياليست
در اين دولت :"  خورده اعالم کرد و گفت شکست

دهد؛ به  معلوم شد که اعتماد به غرب جواب نمی
زنند؛  کنند و هر جا بتوانند ضربه می ما کمک نمی

زنند، آنجايی است که  آنجايی که ضربه نمی
اند ضربه  امکانش را ندارند؛ هر جا امکان داشته

٨ 

ا  اط ب رای ارتب دائيان ب ازمان ف ت(س   )اقلي
 . زيرارسال نمائيد  های خود را به آدرس نامه
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هر جا . ...  ی بسيار مهّمی است اند؛ اين تجربه زده
شما موضوعات را به توافق با غرب و به 

ی با غرب و با آمريکا و مانند اينها  مذاکره
موکول کرديد، آنجا مانديد و نتوانستيد پيش 

، ]ميکنند[برويد؛ چون آنها کمک نميکنند، دشمنی 
 ."دشمنند ديگر

ای که شارالتانيزم را به اوج رسانده،  خامنه
جمهوری اسالمی فرزند .  حقيقت را کتمان کرد

. های امپرياليست غربی در ايران است قدرت
ها هستند که جمهوری اسالمی را بر سرکار  آن

تمام ماجرای اجالس گوادلوپ و ادامه آن .  آوردند
جمهوری اسالمی در .  ديگر برکسی پوشيده نيست

تمام دوران موجوديت خود تا به امروز، از همان 

 ای با روحانی در جلسه وداع روياروئی مستقيم خامنه

برابر  با  ٢٠١٩های تلويزيون دموکراسی شورايی از اول فوريه   برنامه
 بر روی شبکه تلويزيونی ١٣٩٧ماه  بهمن ١٢

Komala TV / Shora TV شود پخش می. 
 

بدين " وی شورا تی/ وی  کومله تی"ای شبکه تلويزيونی  مشخصات ماهواره
 :قرار است

 ٢٧۴٨٠سيمبل ريت  ١١٩۵٧: فرکانس) yahsat(ياه ست ماهواره 
 عمودیپوالريزاسيون 

 
 :های تلويزيون دموکراسی شورايی ساعات پخش برنامه

 شب  ١١تا  ٩از ساعت :  دوشنبه
 عصر ۵تا  ٣صبح و ساعت  ١١تا  ٩ساعت -بامداد  ۵تا   ٣ساعت بازپخش : شنبه سه

 

  شب  ١١تا  ٩از ساعت : چهارشنبه
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 شب  ١١تا  ٩از ساعت :  جمعه
 شب ١٠تا  ٩از ساعت  : شنبه
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 صبح ١٠تا  ٩بامداد، ساعت  ۴تا  ٣ساعات بازپخش : يکشنبه

 بعدازظهر ۴تا  ٣و ساعت  
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